
A Bethlen Gábor Alap mellett 
működő bizottság tagjainak a na-
pokban kell aláírniuk a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge (RMPSZ) által tett javaslatokat 
a Szülőföldön magyarul oktatási-
nevelési támogatásról szóló pá-
lyázatok ügyében. Akik tehát még 
nem kapták meg a támogatást, 
hamarosan kézhez vehetik a kifi-
zetésről szóló értesítést.
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Sokan teszik fel a kérdést, mi-
kor, hogyan kapják meg a 
Szülőföldön magyarul oktatási 

támogatást – mondta Burus Siklódi 
Botond (képünkön). Az RMPSZ 
elnöke arról tájékoztatott, hogy 
szombaton a szövetség elnöksége 
mellett működő munkacsoport a 
pályázatok elbírálása után megtette 
javaslatát a Bethlen Gábor Alapnak, 
és a második szakaszban 53 334 ta-
nuló számára javasolta az oktatási 
támogatás, illetve a hallgatói támo-
gatás folyósítását. Reményeik sze-
rint a Bethlen Gábor Alap mellett 
működő bizottság tagjai hamarosan 
aláírják a kérelmeket, és indíthatják 
az értesítéseknek eljuttatását a tanu-
lókhoz. 

A városokon az RMPSZ iskolai 
szintű felelősei kézbesítik a diákok-
nak az értesítést, falvakon pedig az 

iskolák kapják meg és továbbítják a 
leveleket. A pénzügyi lebonyolító az 
OTP Bank, amely kibocsátja az in-
gyenes bankkártyákat. Amennyiben 
az értesítés kézbevétele után az adott 
hét szerdájáig a jogosult kiváltja a 
bankkártyát, ugyanazon hét pénte-
kéig át is utalják számára a pénzt. 

Október 7-ig 23 917 kedvezmé-
nyezett számlájára utalták 34 559  
gyermek számára a támogatást 
összesen 11 241 425 lej érték-
ben, október 14-ig pedig további  
13 098 kedvezményezett bankkár-
tyájára, 18 991 gyerek számára utal-
tak át 6 172 075 lejt. 

Az RMPSZ munkatársai ösz-
szesen 156 443 kérelmet bíráltak 
el kedvezően, ebből 38 363 óvodás, 
44 817 elemi osztályos, 42 915 diák 
az általános iskola felső tagozatára 
jár, 31 703-an pedig középiskolások. 
A legtöbb kérelmet, 26 845-öt Har-
gita megyében tartottak jogosnak. 
65 843 családban egy gyerek után, 
35 265 családban pedig két gyerek 
után kérték a támogatást. A legtöbb, 
14 gyerek után támogatást kérő két 
családot Aradról és Csíkszeredából 
jegyezték. 

Burus Siklódi Botond szerint 
december 15-ig minden pályázat 
kifizetésére sor kerülhet, amennyi-
ben a kedvezményezettek kiváltják 
a bankkártyát, ezáltal lehetővé téve a 
pénz átutalását.

Néptáncfesztivált tartanak a 
hét végén Balánbányán: a fotó-
ki állítással, konferenciával és 
gá la műsorral egybekötött há-
rom napos rendezvényen min-
den este táncház fogadja a 
részt vevőket.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Néptáncfesztivállal ünne-
pelnek meg egy hármas 
évfordulót a hétvégén Ba-

lán bányán: tizenöt éves a Botorka 
Néptáncfesztivál, a Botorka Műve-
lődési Egyesület és az Ördögborda 
Néptáncegyüttes.

A Hargita Megye Tanácsa társ-
szervezésében megvalósuló ren-
dezvénynek két fontos célja van: 
visszatekinteni az elmúlt időszakra 
és előre nézni, kutatni a jövőt.

A néptáncfesztivál csütörtö-
kön egy, az egyesület és a nép-

táncegyüttes régi pillanatait fel-
idéző fotókiállítással veszi kezde-
tét, illetve konferencia keretében 
az eddigi négy balánbányai táncos 
generáció beszámol arról, hogy mit 
jelentett számukra néptáncot tanul-
ni, milyen élményeket gyűjtöttek 
össze az évek során, miben segítette 
őket a néptáncos mivoltuk, élet-
módjuk – számolt be lapunknak 
Mihály Csaba, a Botorka Művelő-
dési Egyesület elnöke. 

„A pénteki napon Vidék, ha-
gyományok, jövőkép címmel ün-
nepi konferenciára hívjuk a civil 
szféra, a vállalkozók és az önkor-
mányzat képviselőit, arra a kér-
désre keresve a választ, hogy lesz-e 
még 15 év tánc Balánbányán? Sze-
retnénk boncolgatni azt a kérdés-
kört, hogyan lehet a hagyomány-
őrzést folytatni a térségben, sze-
retnénk terveket szőni a jövőnket 
illetően” – tette hozzá az elnök. 

„A szombaton 19 órától kez-
dődő gálaműsoron a múltat és 
a jövőt akarjuk megjeleníteni a 
fellépők műsoraiban. A Kiknek 
szelleme fölöttünk vigyáz című 
koreográfiában megemlékezünk 
és búcsúzunk adatközlő táncosa-
inktól, de a fellépő gyerekek már 
a jövőbe vetett hitünket fejezik 
ki” – részletezte Mihály. A részt-
vevők felcsíki, gyimesi csángó, 
kalotaszegi, valamint hortobágyi 
pásztortáncokkal ismerkedhet-
nek meg, sőt be is kapcsolódhat-
nak ezekbe, mivel minden este 
táncház fogadja őket. 

„Ez a rendezvény a közössé-
gi összefogás egyik szép példája 
lehet Balánbányán: vacsorát és 
ebédet adunk a résztvevőknek, a 
helyiek közül sokan szállást biz-
tosítanak számukra” – közölte a 
Botorka Művelődési Egyesület 
elnöke.

Az elmúlt szombaton tartotta 
díjkiosztó ünnepségét a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (RMPSZ). Az arra 
érdemes pedagógusok az élet-
mű-díjnak számító Ezüstgyo-
pár-díjat, a kiváló diákok Mák-
virág-díjat kaptak.

T. É. 

A Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége ha-
gyományosan október 

kö zepén tartja a Bolyai Nyári Aka-
démia és az anyaországi pedagó-
gus-továbbképzők kiértékelését és 
díjkiosztó ünnepségét. A szovátai 
Te leki Oktatási Központban tartott 

elnökségi ülésen örömmel nyugtáz-
ták, hogy a tavalyi Bolyai Nyári Aka-
démián való részvételt miniszteri 
rendelet alapján 11 kreditponttal 
ismerik el, és reményüket fejezték 
ki, hogy az idei továbbképző el-
ismertetése egyszerűbb eljárással, 
gyorsabban fog történni. 

Az ünnepségen 46 pedagógust 
jutalmaztak Ezüstgyopár-díjjal. 
Az idei díjazottak között van a 
szövetség nyugalomba vonult el-
nöke, Lászlófy Pál is.

A Mákvirág-díjakat pályázat út-
ján ítélik oda évente a megyei szinten 
évfolyamonként legeredményesebb 
diákoknak. 15 megyéből 60 diákot 
díjaztak idén is, a jutalom pedig az 

érem és az oklevél mellett évi két 
alkalommal táborozási lehetőség. 
Átadták a matematikából kiválóan 
teljesítő diákok számára a 700 lejes 
pénzjutalommal járó Bolyai Far-
kas-díjat is a székelyudvarhelyi Ta-
mási Áron Gimnázium két diákjá-
nak, Kolumbán Antal Györgynek 
(9. osztály) és Kajántó Sándornak 
(10. osztály), valamint a csíksze-
redai Márton Áron Gimnázium 
tizenegyedikes diákjának, Angi 
Endre Kristófnak. A Kós Károly-
ról elnevezett, magyar irodalomból 
kiválóan teljesítő diáknak szánt, 
szintén pénzjutalommal járó díjat 
csak 11. és 12. osztályosok számára 
osztották ki. 

társadalom
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SZülőföldöN MAgyARul

Érkezik az oktatási-nevelési 
támogatás
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Hármas évfordulót ünnepelnek

EliSMERéS PEdAgóguSokNAk éS diákokNAk

Ezüstgyopár- és Mákvirág-díjakat adtak át
Erdélyi előadássorozaton 

Erőss Zsolt

Az Ördögborda Néptáncegyüttes a tavalyi fesztiválon. Átörökített hagyományok

Október 24-e és novem-
ber 8-a között az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület (EKE) 

meghívására ismét Erdélybe lá-
togat Erőss Zsolt hegymászó, aki 
ezúttal az idei, Magyarok a világ 
nyolcezresein elnevezésű expedí-
ciósorozat keretében szervezett 
Lhoce-expedícióról fog vetítéssel 
egybekötött bemutatót tartani.  A 
székelyföldi születésű hegymászó 
Csíkszeredában november 2-án, 

szerdán, a Segítő Mária Római Ka-
tolikus Gimnázium dísztermében 
beszél az élményekről és a megpró-
báltatásokról, a székelyudvarhelyi 
közönséggel november 3-án tart elő-
adást a mozi épületében, a szovátai 
közönséggel november 4-én, a 
helyi polgármesteri  hivatal termé-
ben, a gyergyószentmiklósiakkal 
pedig november 5-én, a Salamon 
Ernő Gimnázium dísztermében 
találkozik.


